
Berzeliuslaboratoriet

Kortfakta

Adress: Huvudentré Berzelius väg 3. 

Kvällsentré till KIB Berzelius väg 7. Entré till 

Vinterträdgården Berzelius väg 9 och Retzius 

väg 20

Anläggninsnummer: A0095022

Byggår: 1972

Arkitekt: O.Hidemark, G.Månsson, L.Olsson

Allmänt

Husansvar

Berzeliuslaboratoriet ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Karolinska Institutet (KI) som 

hyresgäst. 

I nära samarbete med Karolinska Institutet har Akademiska Hus Stockholm utvecklat en modern 

arbets- och studiemiljö i Berzeliuslaboratoriet. Vi hoppas att Ni finner lokalerna i BZ funktionella 

för Er verksamhet.

Är det något du vill fråga om är du alltid välkommen att kontakta Akademiska Hus på telefon +46 8 

685 75 00. Förvaltare och husansvarig drifttekniker finns angivna på anslagstavla i entré.

Vid lokalfrågor är Du välkommen att kontakta KI:s Fastighetsavdelning.

Bokning av lokaler

För bokning av hörsalar, skrivsal och grupprum, kontakta KI:s Fastighetsavdelning.
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Felanmälan

Felanmälan görs i första hand på www.akademiskahus.se där du klickar på  Felanmälan.

Akuta fel kan dygnet runt anmälas på telefon +46 20 552 000.

Vid felanmälan ska rumsnumret anges. Se skylt placerad på utsida dörrkarm.

Parkering

Personal och besökare hänvisas till avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Campus Solna. 

Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns vid huvudentrén Berzelius väg 3. 

Se gärna Campuskarta

Cykelparkering finns bl.a. utanför Vinterträdgården och vid huvudentrén.

Förhållningsregler

För att skapa och erhålla en bra arbetsmiljö med hög säkerhet krävs att vissa regler tillämpas och 

respekteras:

Det är t.ex. inte tillåtet att 

- röka inomhus

- medtaga husdjur

- ställa möbler, frysar m.m. i drift- och allmänna utrymmen

- ställa tunga möbler framför installationsschakten i kontorsrummen m.m. då dessa ska vara 

åtkomliga 

- parkera cyklar inomhus

- blockera dörrar till driftutrymmen och utrymningsvägar

- bygga om eller förändra byggnadens installationer utan godkännande av AH och KI:s 

Fastighetsavdelning

- transportera, flytta och placera tyngre utrustning utan godkännande av AH

Kontrollera att fönster och dörrar är stängda och låsta vid arbetsdagens slut.

Entréer och tillträde
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Adress och telefon

Entré/budadress: Berzelius väg 3

Varumottagning: Retzius väg 18

Kvällsentré KIB: Berzelius väg 7 B

Karolinska Institutet

Postadress: 171 77 Stockholm

Telefon växel: +46 8 524 800 00

www.ki.se

Transporter

Alla leveranser, t.ex. pallar med kontorsmateriel, ska ske via lastkajen på plan 2 samt hissar för 

vidare transport till respektive hyresgäst. Se gärna situationsplan.

Hyresgästerna ansvarar själva för mottagande av gods och borttransporterande av emballage.

Porttelefon

Vid porttelefon i godsmottagningen kan telefonanknytningar ringas upp. Öppning sker genom att 

uppringd person går och öppnar. Tänk på att följa besökaren till utgången efter avslutat besök.

Passerkort och nycklar

Varje våningsplan är avgränsat mot trapphusen med låsning som styrs av kortläsare för passerkort.

För passage av låst dörr används passerkort. Passerkort bör bäras synligt i huset. 

Passerkort och nycklar administreras av respektive institution och förlust ska omgående anmälas. 

Nycklarna är spärrade och kan inte kopieras.

Inbrottslarm

Inbrottslarm vidarekopplas till KI:s vaktbolag som gör en omdelbar utryckning.

Information till funktionsnedsatta
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Bilparkering

Parkeringsplats avsedd för fordon med handikapptillstånd finns vid huvudentrén Berzelius väg 3. 

Se gärna Campuskarta.

Entréer och hissar

Byggnadens samtliga entréer är tillgänglighetsanpassade och alla verksamhetsplan kan nås med 

hiss.
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Hörsalar

I hörsalarna finns avsedda platser för rullstolar.

RWC och vilrum

Toalett anpassad för funktionsnedsatta finns på varje våningsplan och är utrustade med 

trygghetslarm.

I vilrum och på toaletter anpassade till funktionsnedsatta finns trygghetslarm med röda 

tryckknappar för nödsignal.

Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att 

du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp, då larmet inte 

vidarekopplas. 

Larmet återställs lokalt inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen.

Byggnaden

Allmänt

Berzeliuslaboratoriet består av sex våningsplan, med en yta på ca 13 000 kvm LOA.

På entréplanet plan 2 hittar du tre hörsalar, Vinterträdgården, Info Lyktan (Akvariet), Medicinska 

bokhandeln, avfallsrum och godsmottagning. 

Solna bibliotek (KIB) på plan 3 når du via trappa från Akvariet. 

Plan 7 är ett installationsplan med tekniska utrymmen som försörjer hela byggnaden.

Stomme

Stommen består av prefabricerad betong och tål en belastning av 400 kg/kvm vid en jämn fördelad 

last. 

På plan 2 och ytor intill trapphus T2 och T4 med lastkaj och anslutande förråd samt KIB:s förvaring 

i västra flygeln, är bjälklaget förstärkt och klarar 1000 kg/kvm. Se gärna situationsplan.
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Trapphus

Berzeliuslaboratoriet har fyra huvudtrapphus benämnda T1-T4 med tillhörande hiss. En trappa 

från Akvariet på plan 2 leder till biblioteket (KIB) på plan 3. Se gärna situationsplan.

Rumsnummer

För att lättare kunna orientera sig i byggnaden är samtliga rum försedda med ett rumsnummer 

enligt följande princip:

A1-XXX bokstaven och första siffran avser huskropp

A1-2 XX andra siffran avser våningsplan

A1-211 tredje och fjärde siffran avser rummets placering på planet

A1-211b en bokstav efter rumsnumret anger att rummet är delat

Rumsnummer ska anges vid felanmälan.

Fönsterputsning

En gång per år vättar Akademiska Hus de utanpåliggande glaspartierna från plan 3 och uppåt en 

gång per år. Med hjälp av en skena på hustaket monteras en hisskorg fast. Invändigt rengörs dessa 

glaspartier vid behov via en portabel ställning som häktas på i fönsteröppningen.

Övrig fönsterputsning ansvarar respektive institution för.

Hissar

Allmänt

Berzeliuslaboratoriet har fem hissar benämnda L1-L5.

Hiss L1-L4 är varu- och personhissar som klarar en last på 1000 kg motsvarande 12 personer. 

Korgmåtten är B1400xD2300.
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Hiss L5 används för att med hiss nå de främre och nedre delen av hörsal Gustaf Retzius. Den klarar 

en last på 500 kg motsvarande 6 personer och har korgmåttet B1500xD1450.

Hiss L1 går mellan plan 1-7 i trapphus T1.

Hiss L2 går mellan plan 2-7 i trapphus T2.

Hiss L3 går mellan plan 2-6 i trapphus T3.

Hiss L4 går mellan plan 2-6 i trapphus T4.

Hiss L5 går mellan plan 1-2 och är placerad utanför hörsalarna.

För att underlätta in- och urlastning vid godshantering kan du med en tryckknapp förlänga 

öppettiden för dörrarna. Öppettiden kan ändras i hissens styrsystem.

Hiss L4 är försedd med en funktion för prioriterad transport. Den aktiveras via kortläsare på plan 

2, 6 och i hissen. Aktiverad funktion indikeras med texten "Specialtransport" som lyser ovanför 

hissdörr.

Vid brand

Hissar kan inte användas vid brand.

Vid brand går hissarna till entréplanet och stannar där med öppna dörrar. Brinner det på 

entréplanet styrs hissarna till annat plan.

Nödsignal

Om en hiss stannar mellan våningarna ska knappen för nödsignal hållas intryckt i minst 15 

sekunder. Utanför larmande hiss ljuder en larmsignal och nödlarm går till Akademiska Hus med 

talkommunikation till bemannad hissjour dygnet runt. Utryckning sker för att undsätta nödställd 

person.

Situationsplan

Situationsplan

På situationsplanen över Berzeliuslaboratoriet kan du orientera dig på entréplanet med 

avfallsrum, godsmottagning, trapphus, hissar, hörsalar, WC, bibliotek m.m. 

Här kan du också se de närmaste omgivningarna med placering av entréer, lastkaj, cykelparkering 
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och busshållplats.

Brandskydd och Säkerhet

Utrymningslarm vid brand

Byggnaden har rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett utrymningslarm. Signal till 

utrymning ges via ringklockor eller sirén kompletterat med blixtljus i korridorer. I publika 

utrymmen så som entréutrymmet, hörsalar och KIB hörs ett talande meddelande. 

Vid konstaterad brand ring 112 , då utrymningslarmet inte är vidarekopplat till Räddningstjänsten. 

Du kan själv utlösa utrymningslarmet manuellt med hjälp av tryckknappar i utrymningsvägar. 

Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar.

Egen rubrik

Brandceller

Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje 

brandcell avgränsas av brandklassade bjälklag, väggar och dörrar. I huvudsak är alla trapphus inkl. 

hisschakt, avfallsrum och installationsschakt egna brandceller. Våningsplanen är uppdelade i flera 
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brandceller.

Dörrar i brandcellsgränser har magnetuppställning och kan stängas manuellt med tryckknapp 

märkt ”branddörr”. 

Vid utlöst utrymningslarm stängs dörrarna automatiskt i hela byggnaden.

Hyresgästen ansvarar för att denna funktion testas kontinuerligt.

Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt.

Hissar vid brand

Hissar får inte användas vid brand.

Vid brand går hissarna till entréplanet och stannar där med öppna dörrar. Brinner det på 

entréplanet styrs hissarna till annat plan.

Räddningsstationer

I korridorer på varje våningsplan finns räddningsstationer med:

- första hjälpen

- brandsläckare

- utrymningsplan

- brandfilt

I korridorer vid lab finns även nödduschar.

Utrymning

Allmänt
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Från varje arbetsplats kan man nå två trapphus som utgör av varandra oberoende 

utrymningsvägar och dessa får inte blockeras. 

Utrymningsvägarna är markerade med gröna, lysande utrymningsskyltar som alltid är tända och 

har batteribackup för att lysa även vid strömavbrott. 

Utrymningsplaner är uppsatta på varje våningsplan och visar utrymningsvägar, återsamlingsplats 

och utplacerade handbrandsläckare.

Återsamlingsplatsen är gräsmattan mellan JönsJacob och Berzelius väg.

Om brandlarmet utlöses ska all personal lämna byggnaden, stänga alla dörrar efter sig och samlas 

vid återsamlingsplatsen.

Naturligtvis är ingen brand den andra lik och det beror på omständigheterna hur du ska handla i 

varje enskilt fall. Lär dig ändå grundregeln:

RÄDDA - VARNA - LARMA – SLÄCK 

- rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker

- varna andra som kan vara i fara

- larma räddningstjänsten genom att ringa 112

- släck branden om det är möjligt

El

Allmänt

Se AHS folder "Eltillgänglighet och larm" för mer information.

På varje våningsplan finns fyra elrum för A- och B-kraft placerade i anslutning till trapphusen.

Kraftförsörjning

Normalkraft, B-kraft, försörjer i princip all utrustning och installation t.ex. belysning, vägguttag, 

uttagsstavar.
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Vid strömavbrott eller utlöst säkring måste felet åtgärdas innan B-kraften åter är i funktion.

Reservkraft, A-kraft, tar över vid strömavbrott för att ventilationen i dissektionssal och lab, ska 

fortsätta att strömförsörjas. Övergången är ej avbrottsfri utan tar mella 15 sekunder till 2 minuter. 

Installationen är märkt med röda skyltar.

Vid behov av helt avbrottsfri kraft kan UPS (Uninterruptible Power Supply) installeras. UPS 

bekostas av brukaren själv.

Installationsskenor

Inom större delen av BZ finns installationsskenor, s.k. KB-skenor, monterade vid tak för el-, 

telefoni- och datauttag.

Uttagen för el är flyttbara och kan monteras var som helst på skenorna. Eluttagen är försedda med 

inbyggda automatsäkringar och används till elmatning i lab för B-kraft 10A och 16A 1-fas (230V).

Elutrustning som kräver mer än 16A matas direkt från elcentral. Vid sådan inkoppling eller vid 

omplacering av eluttag i KB-skena ska behörig person tillfrågas.

Uttagsstavar

I lokaler som har uttagsstavar, i lab ovanför bänk och i kontor på vägg, är uttagsstavarna anslutna 

till de flyttbara eluttagen i KB-skenan. 

I utrymmen utan KB-skenor är uttagsstavarna anslutna till uttag fast monterade på kabelränna. 

Uttagsstavar för kontor har egen jordfelsbrytare.

Uttag för belysning

Uttag för anslutning av belysningsarmaturer i tak är monterade utanpåliggande i tak alternativt på 

kabelränna. 
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Till dessa får endast belysningsarmaturer anslutas, ej någon annan typ av utrustning, då uttagen 

blir spänningslösa vid släckt belysning.

Elektriska och magnetiska fält

För att minimera elektriska och magnetiska fält är installationen utförd med separerade neutral- 

och skyddsledare dvs. ett TN-S system, vilket även kallas 5-ledarsystem.

Brukarens utrustning måste vara anpassad till 5-ledarsystem för att inte störa övrig elinstallation, 

dvs. nolla och jord får inte vara ihopkopplade i utrustningen.

Vid upphandling och installation av utrustning ska krav ställas på anpassning till 5-ledarsystem.

Alla ledningar och kablar ska vara av skärmat utförande.

Belysning

Allmänt

Belysningen i BZ manövreras huvudsakligen via ett LON baserat bussystem.

Belysning i korridorer och trapphus är tidsstyrd och aktiveras utöver inställd tid via s.k. 

stegljudsdetektorer.

I korridorer utgör vissa belysningsarmaturer s.k. ledljus. Dessa är tidsstyrda lika övrig belysning 

men tänds och släcks efter inställd tid via närvarodetektorer.

Hos Biolipox tänds och släcks belysningen via närvarodetektorer.

Belysning på toaletter tänds och släcks via närvarodetektorer.

Kontor

Generellt i kontor tänds och släcks belysningen manuellt via tryckknappar. Närvarodetektorer 

släcker belysningen om ingen varit i rummet under inställd tid.

Dragströmställare

På belysningsarmaturer i kontor finns dragströmställare som medger släckning av enstaka 

armaturer. Observera då att armaturen manuellt måste tändas igen via dragströmställaren om 
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belysning åter önskas.

Grupprum

Belysningen i vissa grupprum kan ljusregleras via återfjädrande tryckknappar. Tänd och släck med 

en kort knapptryckning och ljusreglera med lång knapptryckning.

Rumsklimat

Allmänt

För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den 

utrustning som planerats för rummen. Under mycket varma sommardagar tillåts 

innetemperaturen stiga något.

Varje rumsmodul har takmonterade don som tillför kontor och grupprum behandlad, värmd/kyld 

luft. 

Luftflödet styrs automatiskt. När belysningen tänds via tryckknapp ökar även luftflödet i rummet. 

Det forcerade luftflödet avslutas när belysningen släcks i rummet. 

I lab styrs rumsklimatet automatiskt via kylbafflar.

Rumstemperaturen styrs via en givare som automatiskt ökar eller minskar lufttillförseln. 

I kontor och i konferensrum på plan 6 går det att manuellt reglera rumsklimatet via en omställare 

innanför dörr. Omställaren reglerar både radiator och den kylda tillluften via en rumsnod. 

Observera att fönstren inte är öppningsbara för vädring.

Förlängd drifttid

Efter ordinarie kontorstid dvs. kvällstid och helger är ventilationen i byggnaden avstängd för att 

spara energi.

Ventilationen på plan 5 kan startas manuellt igen via en tryckknapp i korridor. Ventilationen 

fortsätter då under inställd tid.
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Media och avlopp

Allmänt

Punktutsug är anslutna till frånluftskanal via manuella spjäll på utsugsarmarna. Vid användning av 

punktutsug ska spjällen öppnas och vid avslutad användning stängas.

Dissektionsborden har även en fast anslutning kopplad till ventilationssystemet. Spjäll för dessa 

kanaler ska ej röras.

Kylskåp för dissektionssal är anslutna till fastighetens kylanläggning för processkyla. Köldbärare 

utgörs av propylenglykolblandning med en mediatemperatur på ca -8 grader tillopp och -4 grader 

retur. Kylskåpen har intern styr- och reglerutrustning för temperaturhållning samt avfrostning. Vid 

fel på kylanläggningen går ett larm och ett aggregat för reservkyla träder i kraft.

Vid respektive dissektionsbänk finns en handdusch. För att vatten ska släppas på krävs att 

allmänbelysningen är tänd. När belysningen släcks via närvarodetektorer så stängs också 

vattenförsörjningen till handduscharna automatiskt.

Ögonduschar

Eftersom bakterier lätt tillväxer i stillastående varmt vatten bör fast installerad anordning för 

ögonspolning spolas igenom i början av varje arbetsdag. Detta enligt AFS 1997:7.

Tap- och avloppsvatten

Tappvattensystemet är försett med skyddsmoduler för att skydda systemet mot föroreningar 

genom baksug.

Avloppsvattnet är uppdelat i två system, ett som betjänar lab på plan 5 och 6 och ett annat för 

utrymmen som WC, omklädningsrum m.m.

Avloppsvatten renas ej men framtida åtgärder för eventuell reningsanläggning utförs på plan 1.

Tryckluft

BZ är kopplad till tryckluftcentral placerad i Scheelelaboratoriet. Oljefri instrumentluft har 
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drifttryck 6 bar och daggpunkt på -25 grader.

System för tryckluft i anslutning till fasadschakt finns för lab på plan 5 och 6.

Avfallshantering

Allmänt

Avfall ska transporteras via trapphus T2 med tillhörande hiss L2 till plan 2 och byggnadens 

avfallsrum. Akademiska Hus ansvarar för bortforsling av hushållsavfall och hyresgästen för övriga 

avfallsfraktioner. 

Hyresgästen ansvarar själv för bortforsling av grovsopor och lastpallar.

Kontorspapper, tidningar och tidskrifter insamlas i returpappersbehållare lokalt på varje plan.

För kemiskt avfall ansvarar varje institution för vidaretransport till KI:s central för kemiskt avfall 

(KICK) på Berzelius väg 14. Hanteringsrutiner enligt specialbestämmelser. 

Biologiskt, smittförande, stickande och skärande avfall samlas i separat rum i anslutning till 

avfallsrummet.

Historik

Historik

Berzeliuslaboratoriet (BZ), ritat av Hidemark & Månsson Arkitektkontor, stod klart som en 

modern laboratoriebyggnad 1971. Skala och karaktär skiljer sig väsentligt från övrig bebyggelse på 

KI Campus Solna. Förändrade villkor för lab har gjort att BZ har blivit otidsenligt för sitt 

ursprungliga ändamål.

Förändrad användning

Berzeliuslaboratoriet genomgick en omfattande ombyggnad under 2002-2003. Byggnaden fick en 

ny användning som "studentcentrum" med studentinformation, forskning och undervisning. En 

central del av BZ är biblioteket KIB som är en naturlig mötesplats för studenter och anställda från 

hela Campus Solna. I hörsalarna hålls bl.a. Nobelföreläsningar under december månad varje år.

Grundinstallationer i form av ventilation, elförsörjning m.m. organiserades i system som medgav en 
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mångsidig användning av huset.

En ljus och luftig miljö

Ett viktigt mål med ombyggnaden har varit att ge "ljus och rymd" åt lokalerna. I korridorerna 

skapades därför ett omväxlande kommunikationsstråk, som ibland övergår i större rum, med 

indirekt dagsljuskontakt via glaspartier mot arbetsrummen. Installationerna hänger fritt under det 

vitmålade taket som är belyst underifrån. Detta ger känslan av ett högt och luftigt rum.

Entréplanet som innehåller stora hörsalar har en mycket hög nivå avseende materialval och 

gestaltning. På övriga plan har tyngdpunkten lagts vid god funktion och hög flexibilitet med enkla 

medel. Synliga installationer ordnade i noga genomtänkta system präglar miljön. En behaglig 

självklarhet, effektivitet och föränderlighet avspeglas i rummen.

Utvändigt

Fasaden, som förut var mycket sluten med små fönster, fick ett tillägg bestående av stora 

glaspartier mellan de i fasad förlagda schakten. Huset fick därigenom en lättare och mer öppen 

karaktär. I glaset reflekteras föremål och dagar som förändras med väderleken, tiden på dygnet 

och årstiden. Detta ger en intressant och levande uppsyn som väl stämmer med en eftersträvad 

öppen och inbjudande attityd i verksamheten. I viss mån ska även energiförbrukningen och 

underhållskostnaderna för huset.

Konst

Allmänt

I Berzeliuslaboratoriet finns en rad konstverk utplacerade av Statens Konstråd. 

Okänt territorium

I samband med ombyggnaden placerades ett konstverk av Niklas Anderberg ut i trapphus T1. 

Okänt territorium, en oljemålning på duk, är inspirerad av husets medicinska verksamheter.

Pénus sur l'herbe

Sedan tidigare ombyggnad finns en skulptur i brons från 1994 av Erik Dietman, född 1937. Pénus 
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sur l'herbe är placerad utanför hörsalarna under lanternintaket.
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